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Hej

Så här står det i Apostlagärningarna, kapitel 4, vers 32, i Bibeln:
”Alla de många som hade kommit till tro var ett hjärta och en själ, och ingen betraktade
något av det han ägde som sitt; de hade allt gemensamt.”

När det känns svårt: så behöver vi våra
vänner. När det är läskigt: så behöver vi
våra vänner. När vi inte hittar vart vi ska:
så behöver vi våra vänner. Gud har skapat
oss alla. Gud har skapat oss alla för att
umgås och hjälpa varandra.
 
Du som läser har kanske några som du
tycker om att leka med? Tillsammans är ni
en gemenskap - ett kompisgäng. På
samma sätt är Gud en gemenskap. Gud
består av Fadern, Sonen och den Heliga
Anden. Det har du kanske hört om du varit
i kyrkan någon gång.
 
Gud är därför aldrig själv. Han är inte
ensam. Fadern och Sonen och den Heliga

Anden kan alltid leka med varandra och ha roligt. Sonen heter Jesus. Och Jesus pratar
ofta om att vi behöver varandra. Han berättar historier om hur viktigt det är med snälla
kompisar som hjälper en när det är svårt. Vi behöver våra vänner. Vi behöver våra
familjer. Vi behöver ha någon att hålla i handen när det är lite sådär småläskigt.
Tillsammans är vi alla en mänsklighet, som Gud skapat. Och när vi har varandra, så går
allt lättare.

https://app2.editnews.com/page/read.ashx?issueid=522624&userid=0&readid=AA96DDA00BB1&umailid=0


 
På många ställen i världen så är det just nu svårt och läskigt. Då får vi tänka på dem och
be till Gud lite extra att han håller dem i handen.

Be en vuxen om att få tända ett ljus tillsammans. Så ber vi:
”Tack Gud för att du älskar oss. Tack för att du håller oss i handen när det är lite läskigt,
eller ensamt. Vi ber Gud att du håller extra hårt om de som har det svårt. Amen.”

Vi bygger broar!
 

Människor har byggt broar i alla tider, i trä, sten, betong, stål och på senare tid, faktiskt i
glas. Och visst är det något speciellt med broar! Har du inte gått eller åkt över bron
tidigare vet du kanske inte vart den leder. Det kan vara läskigt, för att den är hög eller
gungar. Det kan vara fantastiskt, för att du ser långt eller att du vet att den går till en
jättefin ö.
Ibland kan vi prata om att bygga broar mellan människor och då menar vi att vi kommer
närmare varandra, kanske träffar nya vänner, utan att vi har byggt en riktig bro.

I Svenska Kyrkans Unga bygger vi också broar, mellan medlemmar i lokalavdelningen,
när vi träffar nya kompisar på ett läger eller då lokalavdelningar har kontakt med
varandra. Nu när lokalavdelningens aktiviteter sätter igång igen är det dags för fler barn
och ungdomar att upptäcka allt roligt i Svenska Kyrkans Unga! Ta med en kompis som
inte är medlem ännu. Bygg en bro!

Du och din kompis har dessutom möjlighet att vara med och tävla.

Hur går tävlingen till?
När kompisen känner att den vill bli medlem och ställa sig bakom Svenska Kyrkans
Ungas idé och syfte blir kompisen medlem (enklast genom Medlemssidorna,
www.svenskakyrkansunga.se/m-sidor). När kompisen har fått ett medlemsnummer
skickar ni in ditt medlemsnummer och din kompis nya medlemsnummer till Svenska
Kyrkans Ungas förbundskansli.
Antingen via post: Svenska Kyrkans Unga, Drottninggatan 4, 753 10 Uppsala, eller e-
post: rekrytering@svenskakyrkansunga.se, eller sms: 0730-54 02 14.

Tävlingsperioden är den 10 augusti–15 oktober. Då har ni möjlighet att vinna fina
priser.
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Fairtrades höstkampanj
 

Svenska Kyrkans Unga är medlemsorganisation i
Fairtrade Sverige. Fairtrade jobbar för att sätta stopp
för barnarbete och för att de som odlar till exempel
bananer, kaffe, kakao och thé ska få tillräckligt betalt
för sina varor. Du kan se om en vara i butiken är
Fairtrade genom att spana efter märket i gult, blått
och svart med gubben som vinkar.

Nu är det dags för Fairtrades höstkampanj igen!
Vecka 41–42, 10–23 oktober är det dags för
Fairtrades höstkampanj. Budskapet är ”Det kan aldrig

bli för mycket Fairtrade!”.

Uppmärksamma gärna kampanjen och peppa din skola eller församling att handla
Fairtrade. Det finns material att beställa och ladda ner i Fairtrades webbshop.
Lycka till!

Act Svenska kyrkans julinsamling
 

Act Svenska kyrkans julinsamling pågår mellan första advent 27 december och
trettondedag jul 6 januari.

I år är temat "Bryt en tradition" och lyfter arbetet för att bryta skadliga traditioner och
andra jobbiga saker som drabbar flickor runtom i världen bara för att de är flickor.
Tillsammans har vi målet att samla in 50 miljoner kronor och varje krona räknas. Peppa
alla vuxna runtomkring dig att skänka pengar till Julinsamlingen så att vi kan bryta de
skadliga traditionerna en gång för alla. Var med i kampen för alla flickors rätt till ett
värdigt liv du med!

Läs mer om hur du kan engagera dig här.
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Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi
vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en
gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf
 

Vill du swisha en gåva till Svenska Kyrkans Unga? Gör det till nummer 123 389 36 58.
Ange ”Gåva”.

Vill du veta mer om Svenska Kyrkans Unga?

Hemsida
Webbutik
Medlemssidorna

Har du rätt uppgifter registrerade på Medlemssidorna?
Kolla att du har rätt uppgifter på Medlemssidorna och glöm inte
att ändra din adress om du flyttar! 

Har du frågor om inloggning?
Kontakta förbundskansliet.

 

Svenska Kyrkans Unga, Drottninggatan 4, 753 10 Uppsala
 

018-640 640  |  unga@svenskakyrkansunga.se
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